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Beising

Det er snart tid
for å beise hus.
Neste sommer
er det 6 år
siden sist, og
det
svarer
omtrent
til
levetiden
for
den beisen vi
brukte
da.
Styret
har
arbeidet med
spørsmålet om vi kunne sette bort arbeidet til
fagfolk og bruke et malerfirma. Det ville spare
oss for masse bryderi og gjøre at hele arbeidet
ble fag-messig utført. For hele malerarbeidet
skal et malerfirma ha om lag kr 1.500 000. Det
er mer penger enn vi har til disposisjon, og
malerarbeidet ved malerfirma vil derfor koste
hver husstand 25000 (Mira 1), 19000 (Mira 2)
15000 (Solblom) 11000 (4-mannsbolig). Dette
beløpet kan enten betales inn under ett eller
betales sammen med felleskostnadene over to
år.
Det går også an å gjøre arbeidet selv – med
etterkontroll av maler. Velges denne løsningen,
blir det ikke noe ekstra å betale.
Utvendig malerarbeid gjøres best tidlig på
sommeren, for da er alt treverk tørrest. Vi håper
å være i gang med maler-arbeidet i april-mai
neste vår. Malerfirmaet vil nok være ferdig med
sitt oppdrag i løpet av mai, kanskje første
halvdel av juni. De som maler selv, skal være
ferdige innen utgangen av juli 2008. Det som
ikke er gjort til denne fristen vil bli utført av
maler på andelseiers bekostning.
Vi kommer denne gangen til å benytte en bedre
beis med om lag dobbelt så lang levetid som den
vi brukte sist.
Styret
forutsetter
at
fargevalg ligger innenfor
den fargeskalaen som ble
brukt sist. Det går altså an
å endre farge. Men vær
klar over at om det skal
brukes en lysere farge på
et hus som nå er malt med
en av de mørke fargene
(rødt eller mørk grønt) vil
det være nødvendig med 3

april 2007
strøk beis for at den nye fargen skal dekke.
Mer informasjon finner dere i brevet om
beising. Ikke glem å fylle ut og returnere
slippen innen fristen 1. juni!

Lys på ballbanen

Endelig fikk vi lys på ballbanen

Kattmøkk og hundemøkk igjen
Styret har igjen fått klager på at kattene gjør fra
seg på steder de ikke skulle bruke: langs
naboenes vegger og i naboenes blomsterbed, i
sandkassene på lekeplassene og på ballbanen.
Kattemøkk er giftig og svært farlig for barn
som spiser sand! Og fotballguttene liker ikke å
skli i hunde- og kattemøkk! Lukten av kattedo er
lite hyggelig når man skal ha en trivelig stund på
terrassen!
Det er koselig med katter, men når det blir for
mange av dem i et tettbygd område, oppstår det
problemer. Nå er det mange som mener vi for
lengst har nok katter.
Og hundeeiere: Ikke bruk lekeplassene til
hundedo selv om du plukker opp i hundepose!
Og fremdeles er det tydeligvis noen (mange?)
som ikke bruker hundepose!

Tettelister

Tettelister til ytterdører kan bestilles hos Trenor,
Bindalsbruket tlf 75034800. Døren heter ”Ydøren H40-malt” Pris for tettelist: kr 24 pr m.

